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Autor práce 

Název práce

Oponent práce

Kritérium hodnocení Hodnocení 
1 – 10 bodů *)

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu 
a charakteru práce).

6

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce). 

6

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován). 

6

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce).

6

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury).

6

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice).

6

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek).

6

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná).

7

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy).

6

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru).

5

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň

Otázky 
k obhajobě

Z názvu práce vyplývá, že cílovou skupinou jsou vysokoškoláci. Výběr respondenů je 
však užší -  zkoumá pouze názory studentů jedné fakulty. Jak toto ovlivnilo výsledky?
V práci by bylo třeba doplnit předpokládaná specifika této skupiny studentů. 
Údaje zjištěné literární rešerší, vč. popsaných výsledků publikovaných výzkumů jsou 
stavěny „vedle sebe“, bez vzájemné provázanosti, co se týká VŠ studentů. Jak byste 
shrnula hlavní očekávání studentů zjištěná publikovanými výzkumy? 
Použitá metolologie (elektronický dotazník) je popsána nesrozumitelně. K výběru 
metody autorka na s. 32 uvádí, že jí jde o záruku anonymity respondentů. Jak toho 
dosáhla, když rozeslala dotazník vybraným studentům, kteří jí jej „po vyplnění 
odeslali zpět“? 
Uveďte podklady pro rozšíření varianty odpovědí u otázky týkající se rolí 
v domácnosti.
Celkové vyhodnocení provedeného šetření je poněkud zmatečné – chybí stať 
zahrnující informaci o verifikaci hypotéz. 
V čem spočívá přínos předložené práce?

Poznámky Práce není po formální stránce upravena (zarovníní textu), položky v dotazníku 
nejsou číslovány, seznam informačních zdrojů také není číslován. 

Celkové hodnocení  **) Bakalářská práce doporučena k obhajobě - 60 bodů
Datum a podpis oponenta bakalářské práce:
15. 8. 2011

Eliška  SEDLÁČKOVÁ

Očekávání od manželství z hlediska mužské a ženské role u vysokoškolských 
studentů

PaedDr. Eva Marádová, CSc. 




